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EDITAL Nº 01/2019 - SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

 

O Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências, torna pública a 

seleção para estágio não obrigatório a ser realizado na secretaria do 

programa, localizada no prédio do CEAMECIM, com as seguintes 

especificidades:  

Vaga: 01  

Carga Horária: 20 horas semanais  

Turno: manhã ou tarde (a combinar) 

Valor da Bolsa: R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) 

Auxilio Transporte: R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) 

Atividades a serem desempenhadas:  
- Atendimento ao público em geral; 
- Protocolo de documentos;  
- Arquivamento e outras atividades administrativas.  
 

Requisitos:  
- Estar regularmente matriculado e frequente em algum dos seguintes 
cursos de Graduação da FURG: Administração (ter concluído a disciplina 
Teoria das Organizações – 2º semestre), Arquivologia ou Biblioteconomia;  
- Não ter realizado estágio não obrigatório na universidade;  
- Não estar no último ou penúltimo semestre do curso de graduação;  
- Disponibilidade de horário – turnos da manhã ou tarde (a ser acertado);  
- Disponibilidade em aprender.  
 

Processo seletivo:  

A seleção será baseada no curriculum vitae, no histórico escolar, na 

disponibilidade de horário – turnos da manhã ou tarde (a ser acertado) -  e 

na entrevista.   
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Cronograma: 

19-08-2019 – Publicação do Edital 

02/09/2019 a 13/09/2019 - Envio de curriculum vitae, histórico escolar e 

grade de horários para ppgeducacaociencias@furg.br 

16/09/2019 - Publicação da listagem dos estudantes selecionados para 

entrevista nos sítios eletrônicos (ppgec2.furg.br e www.furg.br). Os 

selecionados serão contatados via e-mail para agendamento das 

entrevistas.  

Até 25/09/2019 - Realização das entrevistas.  

Até 27/09/2019 - Publicação do resultado da seleção nos sítios eletrônicos 

(ppgec2.furg.br e www.furg.br).  

 

Rio Grande, 19 de agosto de 2019. 

 

Profa. Dra. Joanalira Corpes Magalhães 

Coordenadora do PPG Educação em Ciências 

 

 

Profa. Dra. Rafaele Rodrigues de Araújo 

Coordenadora Adjunta do PPG Educação em Ciências 
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